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Em setembro, ocorreu o Workshop de 
Preenchimento do PDGC, totalmente on-
line através da plataforma do Capacitacoop. 
O Programa de Desenvolvimento da Gestão 
das Cooperativas (PDGC) é um dos 
programas do Sescoop voltado ao 
desenvolvimento da autogestão das 
cooperativas, que tem como objetivo 
principal promover a adoção de boas 
práticas de gestão e de governança pelas 
cooperativas.

Na noite do dia 29 de setembro, ocorreu 
mais um encontro do CBN EM AÇÃO 2020, 
que contou com o palestrante, o ex-ministro 
Roberto Rodrigues que falou sobre “A força 
do agronegócio e os caminhos pós crise”. O 
Sistema OCB/MS é parceiro do projeto e o 
presidente Celso Régis, participou da live 
com uma pergunta após a palestra.
Ele iniciou sua fala destacando que o 
crescimento do agronegócio no Mato 
Grosso do Sul é espantoso.  
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No mês de setembro, o Sistema OCB/MS participou de onze reuniões e eventos do governo 
estadual, conselhos e instituições.

� CESA – Conselho Estadual de Saúde Animal, reunião com a presença da maioria dos 
conselheiros, presidida pelo diretor presidente da IAGRO com deliberações de processos 
julgados em segunda instância;

� Encaminhamento aos parlamentares que representam o Mato Grosso do Sul, a pedido 
do presidente da OCB e o presidente da FRENCOOP, carta aberta tratando do posicionamento 
do Sistema pela conectividade no campo;

� A pedido das cooperativas do ramo agro, encaminhamos ofício ao presidente do 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Desembargador Paschoal Carmello Leandro, 
solicitando rever o percentual utilizado acima da inflação para reajustar a tabela do valor do 
registro do penhor rural e da hipoteca;

� A pedido das cooperativas do ramo agro, encaminhamos ofício ao Governador do 
Estado de Mato Grosso do Sul Sr. Reinaldo Azambuja para apoiar junto ao CONFAZ  a 
renovação dos convênios 100/97 e 52/91, que tratam de reduções na base de cálculo de ICMS  
para os insumos destinados ao uso na agricultura e na pecuária e concede reduções na base 
de cálculo do ICMS nas operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas;

� Encaminhamento de ofício aos senadores eleitos por Mato Grosso do Sul, carta aberta 
do presidente da OCB e do presidente da FRENCOOP manifestando o apoio irrestrito as 
iniciativas legislativas que tem como objetivo de universalizar o uso da internet no campo e de 
buscar, por meio do acesso à tecnologia.

� CEPA – Conselho Estadual de Política Agrícola e Agrária, reunião com a presença da 
maioria dos conselheiros, posse, formação de comissão para elaborar o regimento interno, 
apresentação das ações da SEMAGRO sobre política agrícola e agrária e apreciação e 
aprovação do novo programa de fomento a piscicultura, reunião presidida pelo secretário 
Jaime Verruck, em assuntos gerais o presidente da OCB/MS, Celso Regis solicitou o apoio de 
todas as instituições presentes e também do governo para renovação do convênio 100/97 e 
52/91 junto ao CONFAZ e também junto ao tribunal de justiça do Estado para reduzir o valor no 
registro do penhor rural e da hipoteca;

�  Encaminhamento de ofício ao Senador da República e coordenador da bancada federal 
de Mato Grosso do Sul, assinado pela OCB/MS, Famasul e Aprosoja, externando o apoio ao 
projeto para instalação de usinas fotovoltaicas na Embrapa Agropecuária Oeste, Embrapa 
Gado de Corte e Embrapa Pantanal, haja visto que a autossuficiência na geração energia  
proporcionará inúmeros benefícios não só para a empresa mas para toda sociedade Brasileira;   
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� Colaboração na revisão do Projeto Lei Complementar que institui a política municipal de 
Cooperativismo;

� CMDRS – Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cerimônia de Posse 
dos conselheiros indicados pelas instituições, para 8º mandato, biênio 2020-2022 com a 
presença da vice-prefeita de Campo Grande Adriane Lopes;   

� Oficializar junto a Senadora Simone Tebet  que compõe a Comissão Mista às propostas 
da Emenda à Constituição PECs 45 e 110, para inclusão no parecer emenda sugerida pela OCB e 
pela equipe técnica do relator,  que trata do Ato Cooperativo, também foi encaminhado ofício 
para conhecimentos de todos os parlamentares que representam o Mato Grosso do Sul.    

� Atendimento e devolutiva aos presidentes das cooperativas Coamo e Credicoamo sobre 
ações do Sistema OCB/MS junto aos órgãos públicos e entidades que representam o ramo agro 
no Estado com referência a legislação tributária e cartorária.

Workshop PDGC
Em setembro, ocorreu o Workshop de 
Preenchimento do PDGC, totalmente on-
line através da plataforma do Capacitacoop. 
O Programa de Desenvolvimento da Gestão 
das Cooperativas (PDGC) é um dos 
programas do Sescoop voltado ao 
desenvolvimento da autogestão das 
cooperativas, que tem como objetivo 
principal promover a adoção de boas 
práticas de gestão e de governança pelas 
cooperativas.

Ciência de Dados
No dia 24 de setembro, o Sistema OCB/MS 
promoveu o Master Class - Ciência de Dados 
aplicada à Gestão de forma on-online  e 
reuniu cooperativistas do Estado. O evento 
teve o apoio da empresa 08 Inovação 
Consciente, parte do Grupo Anga.
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Palestra 
No dia 30 de setembro aconteceu a palestra: 
Oportunidades para cooperativas em 
compras públicas da agricultura familiar, 
que teve o objetivo de interagir com as 
cooperativas, que tenham em seu quadro 
social, cooperados que se enquadram no 
perfil da Agricultura Familiar e abordou 
diversas diretrizes de compras.

CBN EM AÇÃO
Na noite do dia 29 de setembro, ocorreu 
mais um encontro do CBN EM AÇÃO 2020, 
que contou como palestrante, o ex-ministro 
Roberto Rodrigues que falou sobre “A força 
do agronegócio e os caminhos pós crise”. O 
Sistema OCB/MS é parceiro do projeto e o 
presidente Celso Régis, participou da live 
com uma pergunta após a palestra.
Ele iniciou sua fala destacando que o 
crescimento do agronegócio no Mato 
Grosso do Sul é espantoso.  

No mês de setembro,  houve  atendimentos 
às cooperativas do Estado, sobre diversos 
assuntos, como impostos; orientações sobre 
assembleia, avaliações sobre demonstrações 
contábeis, sobras e demais análises e 
balancetes.

291,409, 49

Jornais
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Curso de Desenvolvimento de Habilidades de Liderança e Motivação em um Cenário 
Competitivo - EAD - Turma I        
Curso Administrando Situações de Conflito - EAD online - Turma I 
Curso de Conselheiros Fiscais - EAD - Turma II    
Curso de Etiqueta Profissional - EAD - Turma I     
Oficina de Planejamento Estratégico - EAD – Conselheiros e Equipe Interna        
Curso de Vendas Consultivas - EAD          
Curso de Renegociação e Cobrança - EAD – Turma I (manhã)       
Curso de Renegociação e Cobrança - EAD - Turma II (tarde)  
Curso de Desenvolvimento de Habilidades de Liderança e Motivação em um Cenário 
Competitivo - EAD - Turma II
Curso Lidando com Fortes Emoções (16h) - EAD - Turma I    
CoopLAB CG 2020 - Full Digital - Módulo 4: Tecnologia, Inovação e Transformação Digital       
Curso Eu Impacto para Gestores de RH e Dirigentes - EAD - online         
Curso de NR 10 - Segurança em Inst. E Serv. Ele. - Reciclagem (16h) - Cergrand
Curso de Excel Avançado para Negócios – Turma III - (21/07 a 24/09)
Curso de Excel Avançado para Negócios – Turma I - (20/07 a 04/09)
Curso de Libras (10/08 a 10/10)
MBA Executivo – Liderança Inovadora (FGV)

No mês de setembro, o SESCOOP/MS capacitou 547 pessoas, totalizando 275 horas. 
Todas as capacitações foram no sistema EAD

SICREDI CG
PNL  Practitioner - Programação 
Neurolinguística
Treinamento Desdenvolvimento Pessoal e 
Profissional (EAD)

UNIMED CG
Programa Academia de Líderes (EAD)
ACLS - Suporte Avançado de Vida 
Cardiovascular

C-VALE
NR 05 CIPA - Turma I - Caarapó
NR 05 CIPA - Turma II - Caarapó
NR 05 CIPA - Turma III - Naviraí
NR 11 - Operador de empilhadeira

COAMO
Turma 1 - Programa Rotinas Operacionais e 
Industriais (Implementação da Manutenção 
Produtiva Total) Multiplicadores - EAD 
Turma 2 - Programa Rotinas Operacionais e 
Industriais (Implementação da Manutenção 
Produtiva Total) Multiplicadores - EAD

SICREDI UNIAO
Programa de Formação para Coordenadores 
de Núcleos EAD

AURORA
NR 10 SEP
NR 33 - FORMAÇÃO SUPERVISOR DE 
ENTRADA

No mês de setembro, o SESCOOP/MS capacitou 322 pessoas, totalizando 226 horas. Todas 
as capacitações foram no sistema EAD.
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-Reunião Aprendiz Cooperativo EAD, com o objetivo de compartilhar informações sobre o 
andamento do processo de implantação do curso EAD do Sescoop direcionado ao 
Aprendiz Cooperativo. 

-Aula Inaugural Aprendiz Cooperativo Dourados, para apresentar o Sistema OCB/MS, 
coletar expectativas e alinhar como se dará a dinâmica do curso. 

-Reunião do Programa Universitário Cooperativo, com o objetivo de apresentar a 
proposta de identidade visual do Programa Universitário Cooperativo. 

PROMOÇÃO SOCIAL
-Reunião Programa de Liderança para Jovens e Mulheres no Cooperativismo de MS, para 
apresentar proposta de projeto piloto para desenvolvimento do programa de liderança 
para jovens e mulheres do cooperativismo de MS

-Reunião Programa Cooperjovem, para apresentar os resultados do trabalho em 
andamento para reconstrução do programa em parceria com Fundação Sicredi, Instituto 
Sicoob, Banco Central e Sebrae

-Encontro Nacional de Mulheres Cooperativistas, para refletir e gerar insights sobre 
como promover a inclusão da mulher no cooperativismo, especialmente no agro. 

O setor de Monitoramento realizou um total de 82 atendimentos .
Foram realizados 15 atendimentos de assessoria a assembleia geral e 35 assessorias 
técnicas.
Também contatamos 5 cooperativas para solicitar o envio de documentos para mantermos 
nossa base de dados atualizados, 6 ações destinadas a aplicação de Programas de 
Monitoramento, 1 Assessoria a cooperativas da Agricultura Familiar
Além disso, realizamos 2 atendimentos a cooperativas não filiada. 
Vale frisar, que por solicitação das cooperativas, atendendo a todas as medidas de 
segurança, participamos presencialmente das assembleias da COOPER-SGO, CERBEMS, 
COMPROJÁ,  COOTRAPAN, COOPASOL e COOPLAF.
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-Participação na Live Agile LGPD – Módulo LGPD Manager, para demonstrar o 
entendimento da empresa para atendimento LGPD _ Lei Geral de Proteção de Dados, 
pelas instituições

-Participação no Webinar Programa Nacional de Prevenção à Corrupção - "Mecanismos 
de Combate à Fraude e à Corrupção" pela Rede de Controle da Gestão Pública, para 
apresentar os trabalhos que estão sendo realizados após verificação da suscetibilidade 
das entidades públicas e Sistema ‘S’ quanto à corrupção e apresentação da iniciais de 
nova plataforma de comunicação com os órgãos de controle pelas instituições.

- Oficina de Elaboração de Planejamento Estratégico do Sistema OCB/MS 2021- 2023 e 
Priorização Atividades PT 2021 – Vértice Consultores, para discutir com conselheiros, 
dirigentes e colaboradores, os direcionadores estratégicos do Sistema OCB/MS para 
2021/2023, assim como priorizar as ações necessárias a construção do Plano de Trabalho 
2021.

-Participação na Live Apresentação da Plataforma Conecta TCU, para apresentar a 
plataforma CONECTA TCU que possibilita a interação com as partes, gestores públicos, 
advogados, representantes, controle interno e demais legitimados a acessar processos e 
informações no âmbito do Tribunal de contas e traçar os próximos passos para adesão do 
Sistema S.
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